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3

apirila
Apirilak zer utzi digun aipatzeko unean, gaixorik dauden euskal preso po-
litikoen egoera gogorra eta kezkagarria ezin da aipatu gabe utzi, Espai-
niako gobernuak bere krudelkeria eta mendeku gogoa agerian utzi
dituelako berriz ere. Itxura gogorra erakutsi nahi du eta helburu hori lort-
zeko egoera makalean daudenen aurka gogor egin behar dela erabaki du,
esan nahi baita, euskal preso gaixoak. Eta zitalkeria horren adibide gisa
hiru herri aipatu behar ditugu, Arrasate, Ondarru eta Tafalla.

Josu Uribetxebarria arrasatearrak gaitz larria pairatzen du eta baldintza-
peko askatasunean zegoen, baina apirilean etxean preso egon behar
duela erabaki dute. Beraz, orain ezin da etxetik atera, sendagilearengana

joateko besterik ez. Ibon Iparragirre ondarrutarrak
ere gaitz larria pairatzen du eta etxean espetxe
zigorra era arinduan betetzen ari zen, baina Ert-
zaintzak atxilotu eta Basauriko espetxera era-
man zuen. Basaurin astebetean bi aldiz erasotu
dute apirilean eta azkenik, Navalcarneroko es-
petxera urrundu dute, Euskal Herritik eta senide-
engandik urruti. Ventura Tomé tafallarrak ere
gaitz larria pairatzen du, urte t´erdiko epean bi
minbizi mota aurkitu dizkiotelako. 2013ko ekai-

nean egindako froga batean birikako minbizia aurkitu zioten, baina sei hi-
labete igaro arte ez zioten ezer jakinarazi. Apirilean ebakuntza egin diote
eta birika baten erdia kendu diote. Gaur egun Murtziako espetxean dute,
Euskal Herritik urruti.

Ez ditugu gaixorik dauden beste euskal presoak inolaz ere ahaztu
nahi(Txus Martin, Aitzol Gogortza, Ibon Fernandez eta besteak), baina ai-
patutako hiru kasu hauek bakerik nahi ez duen Espainiako gobernuaren
ankerkeria eta zitalkeria erakusteko adibide garbiak dira. 2013ko urrian
Europako giza eskubideen epaitegiak 197/2006 doktrina indargabetu zuen
giza eskubideak urratzen zituelako eta Espainiako gobernuari epai hori
mingarria suertatu zaio. Beraz, orain euskal presoen aurka mendeku bila
dabil eta mendeku hori gauzatzeko egoerarik txarrenean daudenak auke-
ratu ditu, gaitz larriren bat pairatzen duten euskal preso politikoak hain
zuzen ere.
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Gaixorik dauden euskal preso politikoen egoera onartezina da. Espetxea
ez da gaitz horiek zaintzeko eta artatzeko tokirik egokiena eta denok aha-
leginik handienak egin behar ditugu preso gaixoen egoera modu egokian
bideratzeko. Euskal preso gaixoek espetxetik kanpo egon behar dute. Eus-
kal preso gaixoen aurkako mendekurik ezin da onartu. Espainiako gober-
nuaren krudelkeria eta zitalkeria ezin dira onartu. Euskal gizarteak aski
dela ozen adierazi behar du eta honelakoak berriz ere gerta ez daitezen
sakabanaketa denon artean ito behar dugu.

ETXEAN ETA BIZIRIK NAHI DITUGU!!!



sakabanaketa
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491 euskal preso politiko 77 espetxetan
sakabanatuta

372 preso espainiar estatuko 44 espetxetan sakabanatuta
104 preso frantziar estatuako 27 espetxetan sakabanatuta
4 preso Euskal Herriko 3 espetxetan
1 Ingalaterrako espetxe batean
1 Portugalgo espetxe batean
1 Sei Kondarrietako (Ipar Irlanda) espetxe batean
8 preso espetxeratze arinduan, pairatzen dituzten gaixotasunak direla eta

64 euskal preso Euskal Herritik 1000 eta 1100 kilometrotara dauden espetxeetan
134 euskal preso Euskal Herritik 800 eta 1000 kilometrotara dauden espetxeetan
93 euskal preso Euskal Herritik 600 eta 800 kilometrotara dauden espetxeetan
118 euskal preso Euskal Herritik 400 eta 600 kilometrotara dauden espetxeetan
67 euskal preso Euskal Herritik 400 kilometrotara baino gutxiago dauden 
espetxeetan
3 euskal preso Euskal Herritik urrun dauden 3 herrialdetako espetxeetan
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osasun eskubidea

Espetxea zer den dakien edonork gune osasungarria ez dela badaki, baina
askatasunik gabe egotearen ondorioz espetxeak ez du gaixotasuna era-
giten, osasun arazoa erraz konpon daitezkeen beste faktore batzuek era-
giten dutelako, eta  besteak beste, garbitasuna, elikadura, preso pilaketa
eta osasun zerbitzu egoki eza aipatu behar dira. Baldintza hauek modu
egokian beteko balira, giltzapean egonik ere osasun egoera onean egotea
ez litzateke arazoa izango.

Hamarkadetan zehar Espainiako gobernu ezberdinek euskal presoekiko
espetxe politika zehatzak burutu dituzte, eta horren ondorioz espetxe erre-

gimenean salbuespen neurriak ziren aldaketa esangurat-
suak ezarri ziren, bereziki sakabanaketa eta bakartzea.
Sakabanaketa eta bakartzearen bidez saiakera ugari bu-
rutu dituzte, baina hala ere orain gaitz larriren bat pairatzen
duten euskal presoei askatasuna etengabe ukatu egiten
zaie edo presoak ia hilzorian egon behar du Josu Uribetxe-
barriaren kasuan gertatu zen bezala. Baina neurri bihoz-
gabe hauek ere ez dira aski izan eta Espainiako gobernuak
krudelkeriaz jokatu du berriz ere. Orain Josu Uribetxeba-
rriak etxean preso egon behar duela erabaki dute eta gaitz

larri baten ondorioz etxean espetxe zigorra modu arinduan betetzen ari
zen Ibon Iparragirre espetxeratu dute.

Buru gaitzen bat pairatzen duten euskal presoen egoera ikusirik, espet-
xean egoteak ez du inolaz ere laguntzen gaitza artatzeko prozesuan, es-
petxeko egoeraren ondorioz gaitzak okerrerako bidea hartzen duelako.
Hauxe da Aitzol Gogortza eta Txus Martinen egoera. Biak Basauri eta Za-
ballako espetxeetan bakarrik dauzkate eta beraien egoera gero eta kez-
kagarriagoa dela esan beharra dago.

Espetxe sistema demokratiko batean honelako neurriak onartezinak direla
ongi asko dakite, presoari zigor gehigarriak ezartzea baztertu behar delako
eta, esate baterako, presoa ziega ilun batean jartzea edo zigor krudel, umi-

Gaixotasuna eta espetxea
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lagarria eta inhumanoak ezartzea, Nazio Batuen erakundeak adierazitakoaren
ildotik, presoa zigortzeko guztiz debekatu behar dira.

Osasunaren Nazioarteko Erakundeak adierazitakoaren arabera, espetxeko eta
kanpoko bizitzaren arteko ezberdintasunak ahalik eta txikiena izan behar du osa-
sun ikuspegi batetik. Eta horren ondorioz segurtasun baldintza zorrotzetan egon
beharreko preso kopuruak ere txikiena izan behar du, osasun eskubidearekiko
begirunea ziurtatzeko ezinbesteko baldintza delako.

Hala ere, Espainiako gobernuak euskal presoen bizi-baldintzetan hobekuntza-
rik txikiena ere lortzeko egindako gomendioak behin eta berriz baztertzen ditu,
eta egoera hau ezagutarazi eta salatu beharra dago. Senideok eta adiskideok
ahalik eta erakunde, talde eta elkarte gehienetan egoera hau ozenki salatu behar
dugu.

Gizarteari egoera honen larritasuna jakinarazi behar zaio, gaitz larriren bat pai-
ratzen duten euskal presoak espetxean dauden bitartean, estatuaren krudelke-
riak bake egoeratik urrundu eta bidegabekerian bizitzera behartzen gaituelako.



Frantziar estatuan, bizi osorako espetxe zigorrari dagokionez, ez da urte ko-
puru maximorik. Biziarteko zigorrera (“perpétuité” deitzen duten neurria) kon-
denatua den preso batek baldintzapeko askatasuna eska dezake 15 urteren
buruan (edo “segurtasun kondena” bete ondoan, kondenari neurri hau gehit-
zen bazaio), baina, erabakia Kondenen Aplikapenen Epailearen esku da, eta
honek etengabe uka dezake. Preso sozial batzuek kasik 50 urte pasa dituzte
Frantziako kartzeletan.

Euskal preso politikoen artean, 4 neurri honen pean aurkitzen dira gaur egun:
24garren urtea betetzen ari diren Jakes Esnal, Frederik Haranburu eta Ion
Kepa Parot, eta 2013an kondenatu duten Mikel Karrera. Beste hainbat eus-
kal presori bizi arteko zigorra eman diete “de facto” oso kondena luzeekin
edota kondena ezberdinak akumulatuz.

Espainiar estatuari dagokionez, bizi osorako zigorra ahalbidetzen zuen
197/2006 doktrina indargabetu ostean, gure senide eta lagun ugari 40 ur-
teko espetxe zigorra betetzera zigortu dituztela. Hau da, bizi osorako espetxe
zigorrak aplikatzen dizkiete.
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salbuespen neurriak
bizi osorako espetxe zigorra
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espetxeetan

Bakartze edo isolamenduaren aplikazio zorrotza euskal preso politikoen be-
reizgarri bat da. Isolamendua edo bakartzea egoera oso zehatzetara zuzen-
dutako neurria bada ere, espetxe arautegian (zigor puntual gisako neurritzat
hartzen dena), gure senide eta lagunen kasuan ohiko edota behin-betiko neu-
rri gisa aplikatzen da. Esan bezala, euskal presoen kasuan isolamendua edo
mitarda maiz ezartzen den zigor bat da. Baina zenbait kasutan presoak agian
isolamenduko moduluan egon ez arren bakarrik egoten dira, hau da, beste
kiderik edo euskal preso politikorik gabe egoten dira, eta kasu hauetan ba-
kartuak daudela esaten da. Hona hemen momentu honetan espetxeetan ba-
karturik dauden preso politikoen zerrenda:

eskubide urraketak
bestelako gertakariak

isolamendua

Euskal Herria Zaballa Txus Martin
Basauri Aitzol Gogorza
Basauri Ibon Iparragirre Burgoa

Espainiar estatua Alacala Jose Campo
Almeria Iratxe Yañez
Castello I Marta Igarriz
Mansilla Olga Comes
Murcia II Oihana Mardaras
Puerto III Arantza Zulueta
Segovia Jon Enparantza
Soto del Real Iñaki Lerin
Valladolid Miren Zabaleta

Frantziar estatua Tarascon Alex Akarregi

Portugal Monsanto Andoni Zengotitabengoa

Sei Konderriak Belfast Fermin Vila

Ingalaterra Long Lartin Raul Fuentes
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komunikazio eta bisitak

Herrera : Apirilaren 4an Herrerako espetxean Faustino Marcos Alvarez
preso donostiarraren anaiari aurrez aurreko bisita egitea debekatu zioten.
Droga atzemateko guardia zibilak txakurrekin egindako miaketa batean ez
zioten deus ere aurkitu, baina hala ere aurrez aurreko bisita egitea debe-
katu zioten.
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Rubenach Roiz German (Iruñea), apirilaren 4an zigorra bete eta gero
aske gelditu zen.
Gelbentzu Gonzalez Ruben (Andoain), apirilaren 4an aske gelditu zen.
Lizarribar Lasarte Jon (Urnieta), apirilaren 4an aske gelditu zen.
Esparza Ortega Iker (Iruñea), apirilaren 14an zigorra bete eta gero aske
gelditu zen.
Paul Larrea Urtzi (Getxo), apirilaren 14an zigorra bete eta gero aske gel-
ditu zen.
Marin Etxeberria Alberto (Bilbo), apirilaren 19an zigorra bete eta gero
aske gelditu zen.
Urra Guridi Kepa (Aretxabaleta), apirilaren 21ean zigorra bete eta gero
aske gelditu zen.
Amantes Arnaiz Josu (Bilbo), apirilaren 28an zigorra bete eta gero aske
gelditu zen.

askatasunak

espetxeratzeak
Uribetxebarria Bolinaga Josu (Arrasate), apirilaren 8an jasaten duen
gaixotasun larriagatik eman zioten baldintzapeko askatasuna Audientza
Nazionalak suspenditu ta gero, berriz espetxe arinduan ezarri dute. 

ESPAINIAR ESTATUA
Zulueta Amutxastegi Arantza (Lekeitio), Estremeratik Puerto IIIra
Aginako Etxenagusia Asier (Durango), Aranjuezetik (M-VI) Castelló IIra
Aginagalde Ugartemendia Beñat (Hernani), Meaux Chauconinetik Soto del
Realera
Garzia Montero Ainhoa (Hernani), Réau Sud Francilienetik Soto del Realera
Iparragirre Burgoa Ibon (Ondarru), Basauritik Navalcarnerora
Arietaleniz Telleria Iñaki (Bergara), Alcala Meco (M-II)etik Murcia IIra
Urretabizkaia Saukillo Jon (Elorrio), Cordobatik Puerto Iera
Martitegi Lizaso Jurdan (Durango), Estremeratik Nanterrera

FRANTZIAR ESTATUA
Trasladorik ez apirilan

leku aldatzeak
destino aldaketa
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hilabeteko gaia
Apirileko hilabetekarian Jabier Uribetxebarriari  egin-
dako elkarrizketa dakargu. Larriki gaixorik dagoen
Josu Uribetxebarria euskal preso politikoaren anaia
da. Elkarrizketa bere etxeko sukaldean burutu zen,
eta Jabierrek bere anaiari gaitz larria aurkitu ziotene-
tik senideek egoera hori nola bizi izan duten azaltzen
digu. Gaixorik dauden gainerako euskal preso politi-
koen senideek antzeko egoera gogorrak pairatzen di-
tuzte, eta elkarrizketa honen bidez egoera hau salatu
nahi dugu. 

Oso larriki eri den Josu Uribetxebarria euskal
preso politikoaren anaiari elkarrizketa

Zure anaiaren osasun arazoa noiz
eta nola sortu zen?

Beno, nolabait azaltzeko hauxe
esango dut. 2005ean anaia Cadizko
espetxe batean (Puerto II) zegoela, ez-
kerreko giltzurrinean minbizia aurkitu
zioten, baina dena ongi joan zen. Sen-
dagileek arazoa azaldu eta eta anaiari
Euskal Herrira joan nahi ote zuen gal-
detu zioten. Anaiak baietz erantzun eta
Donostiako ospitalera azkar ekarri
zuten. Donostian bere egoera aztertu
zuten eta arazorik ez zela egongo eta
ebakuntza normala izango zela esan
zioten. Ebakuntza egin eta giltzurrina
kendu zioten. Ebakuntzaren ondo-
rengo zainketak eta frogak ongi burutu
ziren. Anaia Langraitzen utzi zuten eta
bertan lau urte edo egon zen. Azke-
nean, sendaturik zegoela eta, Euskal
Herritik Leongo espetxera (Mansilla)
eraman zuten. Leonen kontrolak egiten
zizkioten eta birikan zerbait txikia zuela

konturatu ziren, baina sendagileei ez
zitzaien kezkagarria iruditu, edozer
izan litekeelako. Urtez urte pixka bat
handitzen zela bazekiten, baina sen-
dagileek anaiari lasai egoteko esan
zioten. Beraz, sendagileek hori esanik,
anaia lasai gelditu zen. Baina 2012ko
udan anaia buruko min  handiak jasa-
ten hasi zen eta ospitalera eraman zu-
tenean, bere egoera oso larria zela
konturatu ziren. Birikako minbizia zuen
eta buruan ere hiru nodulo zituen zere-
beloaren ondoan, eta hori txarrena
zen. Donostiara ekartzeko behar zire-
nak azkar egin zituzten eta  ekarri egin
zuten. Guri sendagileak anaiaren
gaitza hilabete gutxiko kontua zela
esan zigun, anaiak ez zuela luzaro bi-
zirik iraungo. Donostiako ospitalean
ertzainekin arazoak izan zituen eta
anaiak bere egoera salatzeko eta bere
eskubideak aldarrikatzeko gose greba
egitea erabaki zuen. Azkenik, gora be-
hera batzuk izan ondoren, anaiari bal-



dintzapeko askatasuna eman zioten
eta Arrasatera itzuli zen. Geroztik anaia
bakarrik bizi da, baina egunero norbait
etxeko lanak (bazkaria eta honelakoak)
egiteko laguntzera etortzen zaio. Goi-
zean eta arratsaldean ibiltzera aterat-
zen zen. Baina orain bere egoera
aldatu da. Espetxean 17 urte egin eta
gero, ez dakit nondik 1986. urteko auzi
zahar bat aurkitu dute eta orain etxean
preso egon behar duela erabaki dute.
Eta hauxe da egoera gutxi gora be-
hera.

Beraz, esan bezala, 2005ean eba-
kuntza egin eta gero zure anaia Lan-
graitzen utzi zuten, ezta?

Bai, Langraitzen utzi zuten eta bertan
lau urte edo egon zen. Espetxe horre-
tan osasun egoera aztertzeko kontro-
lak egin zizkioten, baina ez zuten
arazorik aurkitu. Beraz, sendaturik ze-
goela eta, Euskal Herritik urrundu
zuten, Leonera, esan bezala. Baina Le-
ongo espetxean bi urte edo egin eta
gero, minbizia berriz agertu zitzaion,
oraingoan birikan. Lehen esan dudan
bezala, sendagileei ez zitzaien kezka-
garria iruditu, baina gaitzaren larritasu-
naz ohartu zirenean jadanik berandu
zen, eta nik hauxe galdetu nahi nuke,
sendagileek zergatik ez zizkioten froga
batzuk egin anaiari gaitzaren larrita-
suna neurtzeko? Zergatik ez zuten
ahaleginen bat egin anaiaren gaitza
modu egokian aztertzeko eta artat-
zeko? Nik hauxe jakin nahi nuke.
Anaiak birikan zerbait zuela bazekiten,
baina ez zuten ezer egin.

Eta Donostiako ospitalean zure
anaiaren egoera zein zen? Sendagi-
leekin zer nolako harremana zuen?
Eta ertzainekin?

Sendagileek modu egokian jokatu
zuten eta ez zen arazorik izan. Arazoak
ertzainekin izan ziren, haietako bat-
zuek anaia probokatzeko joera zute-
lako. Ertzainek ez zuten bakean uzten
eta egoera hori salatzeko eta bere es-
kubideak aldarrikatzeko gose greba
egin zuen.

Zure anaiari bere alde egindako al-
darrikapen eta ekimenen berri iris-
ten zitzaion? Kanpoko aldean zer
gertatzen zen bazekien?

Bai, anaiak Gara egunkaria egunero
irakurtzen zuen eta guk ere gertatzen
zena aipatzen genion. Beraz, anaiak
b a z e k i e n
kanpoko al-
dean zer ger-
tatzen zen.
Gu beti bera-
rekin egon
ginen zaint-
zeko eta ba-
besteko.

Hasieran bai,
m u g a t u r i k
z e g o e n ,
baina beti
norbait egoten zen berarekin. Zenbai-
tetan goizean eta arratsaldean eta
beste batzuetan bakarrik goizean edo
arratsaldean. Bisita orduetan berarekin
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Gaitzaren larritasunaz
ohartu zirenean jada-
nik berandu zen, eta
nik hauxe galdetu
nahi nuke, sendagi-
leek zergatik ez ziz-
kioten froga batzuk
egin anaiari gaitzaren
larritasuna neurt-
zeko? (...) Anaiak biri-
kan zerbait zuela
bazekiten, baina ez
zuten ezer egin.
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egon ginen beti eta anaia ez zen inoz
bakarrik egon. Egia esan, ertzainekin
ere ordu asko pasa zituen bakarrik,
baina senideek lagunduta eta babes-
tuta egon zen, bisita orduetan behint-
zat.

Zure anaiari Cadizko espetxean le-
henbiziko aldiz minbizia aurkitu zio-
tenean, zuek nola bizi izan zenuten
hori?

Egia esan, dena oso azkar egin zuten,
Donostiara ekarri, ebakuntza egin eta
giltzurrina kendu. Gu konturatzerako
dena egina zegoen eta ia ez genuen
ezer egiteko astirik izan. Ene ustez,
egin behar zutena egin zuten, baina
hori oso gutxitan gertatzen da eta gu
nolabait harritu egin ginen.

Eta Leondik Donostiara ekarri zute-
nean, zuek nola bizi izan zenuten
hori?

Gu izugarri kezkatu ginen. Anaiak min-
bizia duela entzuten duzunean zer ge-
ratuko den eta hau nola bukatuko den
galdetzen diozu zure buruari. Leongo

sendagileek anaiaren egoera oso larria
zela eta hilzorian zegoela esan zigu-
ten, ez zuela bizirik luzaro iraungo.
Anaiak buruko min handiak jasaten zi-
tuen eta hamar egunez gaizki pasa
zuen, baina Leongo ospitalean min ho-
riek kendu zizkioten. Gero, Donostiara
ekarri zutenean tratamenduarekin ja-
rraitu zuen eta gose greba egin eta
gero radioa hartu zuen eta pilulen tra-
tamenduarekin jarraitu zuen.

Eta zure anaia baldintzapeko aska-
tasunean atera zenean Arrasatera it-
zuli zen, ezta?

Bai, Arrasatera itzuli zen, baina ezin
zen herritik atera. Baldintzapeko aska-
tasunean zegoen, baina Arrasatetik
ateratzeko debekua zuen. Herritik ate-
ratzeko baimena eskatu behar zuen,
adibidez, sendagilearengana joateko
edo Martuteneko espetxera hilean
behin sinatzera joateko. Honelakoetan
herritik ateratzeko baimena beti ema-
ten zioten, baina batzuetan guk ezin
genuen jakin baimena emango ote zio-
ten. Zenbaitetan baimena azken unean
iristen zen.

Bestetik,  zure anaia aske atera ze-
nean Espainiako egunkarietan zure
anaiaren kontura albisteak argita-
ratu ziren, bere egoera ez zela ho-
rren larria, herrian pasieran ibiltzen
zela, tabernaz taberna ibiltzen zela...

Nire anaiak 49 kilo zituen aske atera
zenean eta ez zen ibiltzeko gauza, bi
pausu eman eta nekatu egiten zelako.
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Oso ahuldurik zegoen. Gose grebak in-
darrik gabe utzi zuen eta radio eta
beste hartu behar izan zuen. Eta oso
gogorra izan zen. Espainiako egunka-
rietan nire anaiaz idatzitakoak gezurrak
ziren, anaia tabernaz taberna ez ze-
lako ibiltzen, hori gezurra baita. Eta
anaiaren osasun egoera oso larria zen,
gaizki zegoelako, baina presioa sortu
dute eta gezur horiek egungo egoera
eragin dute. Espainiatik kazetariak
etortzen ziren eta gure etxe aurrean
jartzen ziren. Etxetik ateratzen zenean
anaiaren zelatan egoten ziren, baina
guk ez genien kasurik egiten. Hala ere,
gezur horiek eragina izan dute. Anaia
kaletik kendu nahi zuten eta azkenik
lortu dute. Haiek anaia laster hilko zela
uste zuten, baina ez da hola izan.

Beraz, zer da zure anaiari barkatzen
ez diotena, oraindik ere bizirik ego-
tea?

Bai, horixe da.

Zein da zure anaiaren osasun ego-
era orain?

Anaiak hiru tratamendu hartu izan ditu,
baina ez zuten lortzen minbizia eza-
batzea. Hasieran minbizia moteldu egi-
ten zen, baina geroago aurrerantz
egiten zuen berriz. Gaitza zertxobait
moteldu egiten zen, baina horrek ez
zuen luzaro irauten. Urte hasieran
anaia hirugarren tratamendua hartzen
hasi zen eta honek ere ez bazuen ezer
lortzen minbizaren aurkako tratamen-
dua hartzeari utziko ziola erabaki zuen.

Gauza bera gertatu zen. Eta, honez
gain, azken tratamendu honen ondo-
rioz gaizki pasa zuen. Gauez ezin zuen
lorik egin, gorputzak ez zion tratamen-
dua onartzen eta berak ezin zuen ego-
era hori  jasan. Beraz, orain ez du
minbiziaren aurkako sendagairik hart-
zen. Ebakuntzarik ezin zaio egin, batez
ere buruan, bertan hiru nodulo ditue-
lako.Tratamenduak ezarri zaizkio eta
dena alferrik izan da. Ezin da ezer egin.
Sendagileek horixe esan digute. Orain
itxoin egin behar.

Eta zein da zure anaiaren legezko
egoera orain?

Erabat aldatu da, egun batetik bestera.
Orain dela gutxi Bergarako epaitegira
deklaratzera joan behar zuela jakina-
razi zioten. Hau oso arraroa zen. Abo-
katuek oso arraroa zela esan zuten eta
guri ere ho-
rrela iruditu
z i tza igun,
baina guk
honek zer
e k a r r i k o
zuen ez ge-
nuen so-
m a t z e n .
B e r a z ,
1986. ur-
teko auzi
zahar bat
aurkitu dute, anaiak espetxean 17 urte
egin eta gero, eta auzi horretan auzi-
petu dute, baina epaitu eta zigortuko
balute ere nire anaiaren espetxe zigo-
rra ez litzateke aldatuko, jadanik zigo-

Espainiako egunkarie-
tan nire anaiaz idatzita-
koak gezurrak ziren,
anaia tabernaz taberna
ez zelako ibiltzen, hori
gezurra baita. Eta
anaiaren osasun ego-
era oso larria zen,
gaizki zegoelako, baina
presioa sortu dute eta
gezur horiek egungo
egoera eragin dute.
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rrik handiena (30 urte) hartua duelako.
Auzi berri honek ez du anaiaren es-
petxe zigorrean inolako eraginik. Nire
anaia beste auzi batzuetan epaitua eta
zigortua izan da. Eta auzi horietan ja-
danik epaitu eta zigortu bazuten ere,
baldintzapeko askatasuna eman zioten
2012an, bere osasun egoera oso larria
zelako, baina hala ere orain auzi berri
horretan epaitu ez duten arren, neurri
zorrotza ezarri diote, epaileak etxean
preso egon behar duela erabaki due-
lako. Orain ezin da etxetik atera. Ert-
zainak orain etxe aurrean gau eta egun
daude, anaia etxetik ez dela ateratzen
ziurtatzeko. Ertzainek anaia lasai uzten
dutela esan  daiteke. Noizean behin ert-
zainak etxera etortzen dira eta behin
gaueko 11etan etorri ziren, anaia jada-
nik ohean sartua zegoela, baina hori
behin gertatu zen bakarrik. Anaia etxe-
tik bakarrik atera daiteke sendagilea-
rengana joateko eta ertzainek
eramaten dute.

Eta zure anaiak egoera nola bizi du?

Hasieran kolpe gogorra hartu zuen,
berak eta guk, ez genuelako ulertzen.
Guk ezin genuen sinistu eta abokatuek
ere hau ulertezina dela diote, baina
orain anaia lasai dago. Jendearekin hitz
egin du, batekin eta bestearekin, eta
orain lasaiago dagoela esan daiteke.

Eta zure ustez, zergatik jokatu dute
orain honela?

Egia esan, egiten dutenari logika aur-

kitzea oso zaila da. Anaia jadanik zi-
gortua dago eta zigorrik handiena
eman zioten, eta auzi berri honetan
epaitu ez duten arren neurri zorrotza
ezarri diote. Honek zer eragin digun?
harridura, tristura, amorrua, ezinta-
suna...Anaiak ezin du ihes egin, ez
baita ibiltzeko gauza. Ihes egiteko arris-
kua ekiditeko espetxeratu dutela esa-
tea guri barre egitea da. Anaia nora
joango da? Aske gelditu zenetik Arra-
saten dago, herritik ateratzeko beti bai-
mena eskatu du, baldintza guztiak bete
ditu. Bergarako epaitegira joateko ere
Arrasatetik ateratzeko baimena eskatu
behar izan zuen. Hau mendekua dela
besterik ezin dut pentsatu. Espainia al-
deko elkarte eta egunkari batzuek
(AVT-ek eta bestek) presioa eragin dute
eta epailea joko horretan sartu da.
Orain itxura gogorra erakutsi nahi dute
eta hori lortzeko euskal preso gaixoen
aurka egin dute. Itxura gogorra lortzeko
egoera makalean daudenen aurka egi-
ten dute.

Eta bukatzeko ezer esan nahi duzu?

Bai, egoera gogorra izan arren, beti
egongo da laguntzeko eta aurrera egi-
teko prest dagoen jendea, eta hori es-
kertzekoa eta txapela kentzeko
modukoa da. Guk, anaia eta senide
moduan, Arrasateko herriari eta Euskal
Herri osoari guri emandako laguntza,
elkartasuna eta laguntasuna eskertu
nahi diegu. Mezu hau zabaldu nahi ge-
nuke: eskerrik asko bihotz bihotzez
guztioi.
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ekarpenak
Elurra

Euskal presoak urte luzeak eginak zituen Euskal Herritik urruti, Espainiako he-
goaldeko espetxe batean, eta udan bereziki, eguzkiaren bero latza pairatu behar
zuen, bero latza eta izerdia, izerdia eta bero latza, etengabe, horixe baitzen ur-
teroko kontua, ezinbestez. Urte luzeak emanik zituen elurra ikusi eta sentitu
gabe, Andaluzia aldeko espetxeetan elurra ikustea miraria baitzen, edo garbi
esanik, guztiz ezinezkoa.

Euskal presoak elurra maite zuen, gogoko baitzuen, horrek etxeko giroa zekar-
kiolako nolabait, bere sorterria elurrak estalirik ikusten zuenekoa. Herriaren in-
guruko baso eta mendiak elurrak harturik ikustea maite zuen, eta honelakoetan
baso eta mendietan txangoak egiteko ohitura zuen, giro horrek goxotasun bere-
zia sortzen baitzion. Baina hori iraganeko kontua zen. Euskal Herritik tokitan da-
goen espetxe batean zegoen, eta elurra ikustea eta sentitzea ezinezkoa zen,
bazter horretan bero latza besterik ez zegoelako, bero latza eta zerdia, izerdia
eta bero latza. Elurra telebistan edo argazkietan baizik ezin zuen ikusi orain.

Dena den, urte batzuk lehenago euskal presoak istilua izan zuen kartzelari ba-
tekin, eta horren ondorioz kartzelariak salatu egin zuen, euskal presoak heriot-
zezko mehatxuak egin zizkiola esanik. Jakina, hau ez zen egia, euskal presoak
ez baitzuen kartzelaria mehatxatu, baina kartzelariak bere agintea auzitan ikusi
zuen eta halakorik ezin zuen onartu. Beraz, euskal presoari zigor bikaina ezarri
behar zitzaiola erabaki zuen eta salatu egin zuen. Euskal presoa auzipeturik eta
zigorturik ikusi nahi zuen, eta ahalegin guztiak egingo zituen helburu hori lort-
zeko.

Salaketa larria zen eta bere bidea egin zuen. Azkenik, euskal presoa Madrilen
epaitu behar zutela erabaki zuten, Auzitegi Nazionalean. Eta horrela gertatu zen.

Epaiketa abenduaren 18an burutu behar zela erabaki zen, neguaren atarian, eta
epaiketaren data hurbildu zenean, euskal presoa Andaluziako espetxe batetik
Madrilera eraman zuten. Eta, aspaldiko partez, euskal presoak elurra zuzen-zu-
zenean ikusi eta sentitu ahal izan zuen, Madrilen izugarrizko elurtea izan baitzen,
eta espetxea ere elurrak estalirik gelditu zen.

Euskal presoak, elurra ikusi eta sentitu gabe urte luzeak eman ondoren, lehen-
biziko aldiz elurra eskuan hartu ahal izan zuen, eta patioan elurraren gainean
han-hemenka ibili zen, batetik bestera.
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Izan ere, une horiek biziki goxoak eta gogoangarriak suertatu zitzaizkion  eus-
kal presoari, bere burua sorterrian ikusi baitzuen nolabait, inguruko baso eta
mendietan berriz zebilela. Eta ziegan zegoela ere, egun osoa eman zuen elur
malutak emeki-emeki nola erortzen ziren leihotik begira, orduak eta orduak, ikus-
kizun hori zoragarria iruditzen zitzaiolako.

Epaiketa burutu ostean, euskal presoa errugabetu egin zuten, kartzelariak ezin
izan zuelako frogatu ustezko heriotzezko mehatxuak egiazkoak zirenik. Eta, or-
duan, euskal presoak hauxe pentsatu zuen, agian kartzelari hori ez zela horren
ankerra eta gaiztoa,  berak egindako salaketari esker,  euskal presoak elurra
zuzen-zuzenean ikusi eta sentitu ahal izan baitzuen berriz ere. Eta agian horre-
xegatik egin zuen gezurrezko salaketa kartzelariak, euskal presoak elurra berriz
ere ikus eta senti zezan nahi zuelako edo. Batek daki.

(Ataramiñe'11-tik hartua)

José Angel Aramendik alabari idatzitako gutuna
Kaixo alaba maitea:

Hemen naukazu paper zuri baten aurrean, zer esan eta zelan esan pentsatzen,
barruko korapilo guztiak askatuz. Oso zaila egiten zaigu hainbeste burutazio, bi-
zipen eta sentsazio gazi-gozo paperera pasatzea. Euskaldunok ez ei gara izan
idazle trebeak, are gutxiago norberaren barne kontuak azaltzerakoan. Edozein
kasutan, hemen gaituzu, kostata ere ahalegin sendo bat egiten, zeren eta aita lez
esan behar dizudana beste milaka guraso, neba-arreba, adiskide eta abarrek
esan dezaketena da; pasatutako estualdi, kezka, ardura eta abarrak berdintsuak
baitira egoera hau bizi izan dugunon artean.

Oraindik bizi bizirik dugu gogoan, amak eta biok, sasira joatea erabaki zenuela
esan zenigun eguna, momentua. Erabaki gogorra, konprometitua eta arriskut-
sua. Imajinatzen dugu zelan sentituko zinen zeu ere horrelako urrats bat ema-
terakoan; zelako burutazioak izango zenituen  hainbeste estualdi aurreikusiz,
pasarte bortitz ugari imajinatuz eta are gehiago azken muturreko egoera batean
sentituz.

Zuk esandakoa entzundakoan, gure barru guztiak uzkurtu egin ziren, eztarria le-
hortu eta hitzak desagertu, eta bihotza ziztu bizian hasi ez dakigu nora joateko
asmoz.
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Etxean pasatako azken gaua ere oso gau luzea izan zen: lokartu ezinik, pent-
samenduak kontroletik kanpo, alaba joan egingo zaigula asumitu beharrik –ezin
jakin noiz arte- eta beragaz alaba batek gurasoei eman ahal dien guztia: bere
ahotsa, maitasuna, iskanbila, eztabaida, laguntasuna…Oso aldapa gogorra, be-
netan. Zer pasatuko zenuen zeuk ere, inor baino kontzienteago izanik zer on-
dorio izan zezakeen emandako urratsak, benetako konpromisoak eragindako
urratsak.

Eta ze gogorrak eta luzeak sasiko urteak, zeu babesten ingurukoei “gezurtxoak”
esanez eta alde egitearen berri ahalik eta beranduen izan zezan “otsoak”. Irri-
barrea aurpegian, “estudiatzera joan da”, “praktikak egiten dago”…; azkenean,
zama guztia bakarrik ez irenstearren, batzuei behintzat egia esan arte, euren
babes apur bat lortuz. Bitartean burutik kendu ezinik, “zelan ibiliko ote da alaba?”,
albistegi guztiak jarraituz eta herri honetako beste hainbeste gurasoekiko sinto-
nian bat eginik.

Ez harritu diotsudanean atxiloketaren albistea estatu frantsesean izan zela jaki-
tea arnasaldi sakon bategaz jaso genuela. Pentsamendurik larrienak baztertuz,
beste bide bat egin beharraz jabetuz, baina guretzako bizirik eta osorik zinela ja-
kinda ez genekien zer egin, negar, barre, poztu, arnasa sakon hartu eta barruko
tentsioak orekatu…Herrian, atxiloketen salaketa publikoak indartu egiten zaitu
eta ETXERATeko kideek emandako babesa ahaztu ezina da. Eten bako kate
baten begia, bat gehiago.

Eta orain artekoa ondo ezagutzen duzu; gure bizitza gehienbat zure egoeraren
inguruan biraka dabil. Bidaiak prestatu, zer faltako zaizun, liburuak, ikasketak
eta gainerako guztia, are gehiago izandako epaiaren ostean, epai luzea, zigor
handia. Edozein kasutan badakizu, hemen gaituzu eta izango gaituzu. Eta harro
gainera.

Eskerrak zuoi, zuok hartutako bideari, konpromisoaren bideari jarraituz, pertso-
nen arteko sufrimenduak eragindako sarea ehundu dugu eta hasi behar dugu
sufrikario hau argitaratzen, salatzen, publiko egiten, ze zuokiko gorrotoak eta
mendeku goseak geu ere biktima egin gaitu. Eta gaur diotsudana ez da barria,
zeuk ere hori badakizu baina esan behar nizun, beti izango zarelako gure bihot-
zean, beti izango duzulako gugan abarogune eder bat, zuok zaretelako herri ho-
netako lorerik ederrenak. Maite zaitugu.

Aita eta ama
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etxerat
Etxeratek sakabanaketa itotzeko deia egin
die eragile politiko eta sozialei erabaki poli-
tiko honek 25 urte bete eta gero

Apirilaren 4an Donostian
egindako prentsaurrekoan
sakabanaketa era orokor,
sistematiko eta kolektiboan
indarrean jarri zenetik 25
urte igaro direla gogorarazi
zuen ETXERAT elkarteak.
Geroztik euskal preso poli-
tikoen senide eta adiski-
deen bizitzak
sufrimenduari loturik dau-
dela adierazi dute. Seni-
deek sufrimendu bikoitza
pairatzen dute, batetik,sa-
kabanaketak euskal pre-
soen eskubideak  urratzen

dituelako eta, bestetik,  senideei dagozkien eskubideak ere urratzen direlako.

Elkarteak salatutakoaren arabera, Espainia eta Frantziako gobernuek espetxe-
raturik egotea eta eskubiderik ez izatea gauza bera dela erabaki dute. Euskal
presoak urrundurik, bakarturik, kolpaturik, gaixorik, osasun zerbitzurik gabe eta
eskubiderik gabe daude, eta hala ere egoera gogor horren jakitun direla, seni-
deek egunerokoa bizi behar dute. Senideei telefono dei hotz baten bidez pre-
soak ziegan hilik aurkitu dituztela jakinarazten zaie. 

Sakabanaketa erabaki politiko baten ondorioz sortu zen, era honen bidez helburu
politikoak lortu nahi zituztelako eta, gaur egun ere, arduradun politikoek saka-
banaketa luzatu behar dela adierazi dute. Espainia eta Frantziako gobernuek
eskaintzen duten bake itxaropena senideen sufrimenduan oinarriturik dagoela
eta espetxe politika hau indargabetzeko asmorik ez dutela salatu dute. Sakaba-
naketa ezin da onartu eskubideak urratzen dituelako eta eskubide urraketak ezin

prentsaurrekoak

Nagore Lopez de Luzuriaga eta Ibai Bilbao Etxeraten ordezkarien inguruan:
Mila Iradi, Ibon Fernandezen ama, Fermina Villanueva, Imanol Minerren
ama, Izaro Arruarte, Garikoitz Arruarteren arreba eta Ugaitz Errazkinen bi-
kotea eta Jone Ernaga, Joxepa Ernagaren iloba
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Etxeratek minbizia pairatzen duen Ventura
Tomé Tafallako preso politikoaren egoera la-
rria salatu du Iruñean

dira onartu. Erabaki politiko hau indargabetzeko denon ekimenak, ekarpenak,
urratsak eta ahaleginak beharrezkoak direla adierazi dute, sakabanaketa denon
artean ito behar dugulako. Bakean arnasteko bideak zabaltzea ezinbesteko egin-
kizuna da, sakabanaketa indarrik gabe uztea premiazkoa baita, eta ETXERA-
Tek gizarteari eta eragile politiko eta sozialei bide honetan aurrera egiteko deia
luzatu die. Aldi berean, gizarteak eta eragileek arduraz jokatuko dutela uste osoa
dutela adierazi dute. Sakabanaketa denon artean ito behar dugu, arnasa kendu
behar zaiolako. 

Apirilaren 15ean Iruñean egindako
prentsaurreko baten bidez ETXE-
RAT elkarteak  Ventura Tomé Tafa-
llako preso politikoak pairatzen
duen gaitz larria salatu du, minbizia
pairatzen baitu. Tafallarrak 60 urte
ditu eta Murtziako espetxean dute.
Gaitza 2013ko ekainean atzeman
zioten, baina abendura arte ez zio-
ten honetaz ezer jakinarazi. Beste
arazo baten ondorioz abenduan ospitalera eraman zutenean, sei hilabete lehe-
nago egindako frogan birikan tumore kaltegarria aurkitu ziotela jakin zuen. Api-
rilaren 8an ebakuntza egin zioten Murtziako ospitalean, eta birika baten erdia
kendu zioten.

Birikako minbizia zuela jakin baino lehen, maila ertaineko prostatako adenokar-
zinoma izan zuen, beste minbizi mota bat, eta tratamendu gisa 38 erradiotera-
pia saio hartu zituen, baina baldintzak guztiz onartezinak ziren. Erradioterapia
saioak eskuetan eskuburdinak jarririk zituela hartu zituen, eta zaintza lana egi-
ten zuten poliziek tentsioa eragiten zuten, jarrera probokatzaile baten bidez.
Beraz, erradioterapia hartzeko baldintza txarrak ikusirik, Ventura Tomék Nafa-
rroako ospitalera eraman zezaten eskatu zuen, baina eskaera bi aldiz ukatu zio-
ten. Ventura Toméren emazteak ere minbizia pairatzen du eta gaitz hau artatzeko
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tratamenduaren ondorioz azken sei hilabeteetan ezin izan du senarra ikusi, ez
baita bidaia luzeak egiteko gauza.
Tafallako preso politikoaren abokatuak bere espetxe zigorra bertan behera uz-
teko edo espetxe arinduan jartzeko eskatu du. Legeak bi aukerak onartzen di-
tuen arren, fiskalak bi kasuetan aurkako iritzia agertu du.

ETXERATen ustez, Ventura Tomé Euskal Herrira ekarri behar dute, gaitza modu
egokian artatzeko sorterritik eta senideengandik gertu egotea ezinbesteko bal-
dintza baita. Bere eskubidea da. Espetxe zigorra bertan behera uztea ere bere
eskubidea da, edo espetxe arinduan egotea. Hauxe da bere gaitza behar be-
zala artatzeko berme bakarra eta legeak aukera hau eskaintzen du. Espetxean
denborak gaitzaren alde egiten duela gogoratu dute.

ETXERAT elkarteak adierazi bezala, sakabanaketak edozein egoeratan sufri-
mendua eragiten du, baina ahulezia egoeran ondorio latzak areagotu egiten dira.
Hauxe da euskal preso gaixoen egoera. Ventura Toméren egoerak sakabana-
ketaren ankerkeria agerian  uzten du berriz ere. Oinazea, krudelkeria eta txan-
taia indartzeko preso gaixoen egoeraz baliatzen dira. Azkenik, aldaketak lortzeko

Apirilaren 24an Bilbon egindako prent-
saurrekoan ETXERAT elkarteak
Arantza Zulueta eta Jon Enparantza
abokatuek pairatzen duten muturreko
egoera salatu du. Bi abokatuen seni-
deek adierazi dutenez, guztiz bakartu-
rik daude eta ezin dute egun osoan inor
ikusi. Isiltasuna zigor moduan ezarri
zaie eta ezin dute inorekin hitz egin.
Jon Enparantza Segoviako espetxean

dute preso, Euskal Herritik 400 kilometrora, eta espetxeko euskal preso politiko
bakarra da. Arantza Zulueta Puerto III espetxean dute, Euskal Herritik 1.100 ki-
lometrora. Ziegatik ateratzeko miaketa zorrotza pairatzen dute, beraien ziegak
egunero miatzen dituzte eta patioan guztiz bakarrik daude.

Etxeratek Arantza Zulueta eta Jon Enpa-
rantza abokatuek pairatzen duten muturreko
egoera salatu du Bilbon
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ETXERATek adierazi
bezala, bi abokatuek
euskal preso politikoen
kolektiboa eta gizarte
eragileen arteko bitar-
tekari lana egin dute,
kolektiboaren azken
erabaki eta ekimenen
berri gizartean zabalt-
zeko eta Espainiako
gobernuak ez die hori
barkatzen. Beraz,
mendekua nahi zuten
eta iragan urtarrilaren 8an Arantza Zulueta eta Jon Enparantza atxilotu zituzten,
beste sei bitartekarirekin batera. Bi abokatuek pairatzen duten egoera muturre-
koa da eta era honen bidez bitartekari lana gogor zigortu nahi dute. Bakartzea
euskal presoen aurka maiz erabilitako neurri gogorra da, helburua presoaren
gogoa suntsitzea baita, eta aipatu bi abokatuen kasua ez da bakarra, euskal
preso gehiagok ere honelako neurria pairatzen dutelako, baina Zulueta eta En-
parantzaren egoera ikusirik, mendekua dela zalantzarik ez dago.

Alfonso Zenon abokatuak adierazi bezala, Arantza Zuluetak eta Jon Enparant-
zak pairatzen duten egoera larria legez kanpokoa da, Espainiako gobernua es-
petxe legedia urratzen ari delako. Bi abokatuak epaituak izan ez diren arren,
espetxe zuzendaritza nagusiak epaile lana egin du eta, errudunak direla erabaki
ondoren, neurririk zorrotzenak ezarri dizkie bi abokatuei.

ETXERAT elkarteak, nazioarteko erakunde ezberdinek adierazitakoaren ildotik,
norbait guztiz bakartzea eta isiltasunera zigortzea tortura dela salatu du. Era be-
rean,Espainiako gobernuak mendekua nahi duela esan du.

Prentsaurreko honetan ere, Ibon Iparragirre ondarrutarraren egoera larria salatu
da. Gaitz larri bat dela eta, Ondarruko presoa espetxe zigorra etxean betetzen
ari zen, baina martxoaren 7an Basaurin espetxeratu zuten. Apirilean astebetean
bi aldiz erasotu dute eta azkenik Navalcarneroko espetxera urrundu dute, sor-
territik eta senideengandik urruti. ETXERATen ustez, Ibon Iparragirrek pairatzen
duen egoera honek espetxe politikaren krudelkeria agerian uzten du berriz ere.



14.30 Herri bazkaria pilotale-
kuan
16.00 Haur jolasak
17.00 Kirol erakustaldia

Gaztetxean kontzertua
(ordua ez dago oraindik
zehaztua)
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ekimenak
Maiatzaren 18an denok Larrabetzura!

EGITARAUA

11.00 Lasterketa laburra
(3.200 m)

12.00 Lasterketa luzea 
(7.200 m)

13.00 Sari banaketa
13.30 Ekitaldia



A LAMA (Pontevedra) - 730 km
1.Alonso Abad, Fernando
2.Arizkuren Ruiz, Jose
3.Bravo Maestrojuan, Josu
4.Herrera Vieites, Aitor
5.Ijurko Iroz, Hodei
6.Makazaga Azurmendi, Xabier
7.Marin Mercero, Iñaki
8.Martinez Ahedo, Gorka
9.Nieto Torio, Ruben
10.Olarra Agiriano, Joxe Mari
11.S Sebastian Gaztelumendi, Mikel
12.Berriozabal Bernas, Inma
13.Martinez Garcia, Idoia

ALCALA MECO - 450 km
14.Campo Barandiaran, Jose Luis
15.Goieaskoetxea Arronategi, Eneko
16.Uranga Artola, Kemen

ALGECIRAS - 1.100 km
17.Aginaga Ginea, Ibai
18.Albisu Hernandez, Iñigo
19.Arrieta Llopis, Mikel
20.Benaito Villagarcia, Mi Angel
21.Beroiz Zubizarreta, Andoni
22.Cristobal Martinez, Carlos
23.Fano Aldasoro, Unai
24.Garcia Sertutxa, Gorka
25.Gaztelu Otxandorena, J. Miguel
26.Loran Lafourcade, Gorka
27.Preciado Izarra, Jon Kepa (1)
28.Sola Campillo, Aurken
29.Urizar de Paz, German
30.Egues Gurrutxaga, Ana Belen
31.Etxeberria Simarro, Leire

ALMERIA - 1.000 km
32.Arregi Imaz, Xabier
33.Arronategi Azurmendi, Kepa
34.Arruarte Santacruz, Garikoitz
35.Del Olmo Vega, Fernando
36.Ginea Sagasti, Josu
37.Krutxaga Elezkano, Iñaki
38.Olaiz Rodriguez, Jorge
39.Viedma Morillas, Alberto
40.Yañez Ortiz de Barron, Iratxe

ARANJUEZ (MADRID-VI) - 500 km
41.Almandoz Erbiti, Mikel
42.Aranguren Urroz, Asier
43.Moreno Ramajo, Txabi
44.Garaizar San Martin, Nerea + umea
45.Majarenas Ibarreta, Sara + umea
46.Prieto Furundarena, Anabel + umea
47.Sanz Martin, Olga + umea

BADAJOZ - 750 km
48.Del Hoyo Hernandez, Kepa
49.Fraile Iturralde, Gorka
50.Gabiola Goiogana, Andoni
51.Garcia Justo, Asier
52.Gonzalez Sola, Igor
53.Igerategi Lizarribar, Iñaki (1)
54.Lesende Aldekoa, Txomin
55.Orbegozo Etxarri, Mikel
56.Ugalde Zubiri, Andoni

BRIEVA (Avila) - 470 km
57.Agirre Garcia, Oihana

BURGOS - 210 km
58.Arriaga Ibarra, Jesus Felipe
59.Ezkerra Laspeñas, Ekaitz
60.Mendizabal Alberdi, Juan Maria
61.Salutregi Mentxaka, Jabier
62.Urrutia Gonzalez, Oier
63.Zurutuza Sarasola, Jose Antonio

CACERES II - 650 km
64.Betolaza Vilagrasa, Gorka (1)
65.Lima Sagarna, Iker
66.Olabarrieta Olabarrieta, J Mª
67.Olaizola Baseta, Aitor
68.Otegi Eraso, Andoni
69.San Argimiro Isasa, Mikel
70.Tobalina Rodriguez, Juan

CASTELLO I - 590 km
71.Altable Etxarte, Jesus Mª
72.Beristain Urizarbarrena, Iker
73.Cabello Perez, Andoni
74.Cano Hernandez, Pedro Maria
75.Gallastegi Sodupe, Orkatz
76.Larrea Azpiri, Zunbeltz
77.Lezkano Bernal, Sergio
78.Otxoa de Eribe Landa, J. Angel
79.Zelarain Ortiz, Oskar
80.Igarriz Izeta, Marta

CASTELLO II –ALBOCASSER - 590 km
81.Aginako Etxenagusia, Asier
82.Aldasoro Magunazelaia,Ramon
83.Alonso Alvarez, Raul
84.Arri Pascual, Alvaro
85.Etxaniz Garcia, Julen
86.Iragi Gurrutxaga, Harriet
87.Karasatorre Aldaz, Juan Ramon (7)
88.Markes Zelaia, Patxi
89.Perez Zorriketa, Ugaitz

CORDOBA (Alcolea) - 810 km
90.Alonso Rubio, Iñaki
91.Calabozo Casado, Oskar
92.Cañas Carton, Iñaki (2)
93.Gallaga Ruiz, Javier
94.Muñoa Arizmendiarrieta, Ibon
95.Perez Aldunate, Xabier
96.Polo Escobes, Sergio
97.Portu Juanena, Igor
98.Solana Matarran, Jon Igor
99.Vidal Alvaro, Gorka
100.Etxebarria Caballero, Beatriz
101.Perez Aristizabal, Eider

CURTIS (A Coruña) - 650 km
102.Blanco Santisteban, Zigor
103.Borde Gaztelumendi, Joseba
104.Eskudero Balerdi, Gregorio
105.Gomez Ezkerro, Jesus Maria
106.Mariñelarena Garziandia, Luis
107.Murga Zenarruzabeitia, Andoni
108.Plazaola Anduaga, Alberto
109.Prieto Jurado, Sebastian
110.Salaberria Etxebeste, Emilio
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BASAURI
1.Arronategi Duralde, Asier
2.Gogorza Otaegi, Aitzol

MARTUTENE
3.Codo Callejo, Jagoba

ZABALLA
4.Martin Hernando, Txus

ESPAINIAR ESTATUA : 372

EUSKAL HERRIA : 4

I. eranskina



DAROCA - 360 km
111.Geresta Azurmendi, Ander
112.Gomez Gonzalez, Alberto
113.Goñi Lara, Luis
114.Olaizola Urien, Aitor

DUEÑAS (La Moraleja)) - 300 km
115.Bravo Saez de Urabain, Zigor
116.Karrera Arenzana, Asier
117.Lorente Aspiazu, Oier
118.Maruri Basagoitia, Lander
119.Octavio Martikorena, Diego
120.Zalakain Garaikoetxea, Jesus Mari

EL DUESO - SANTOÑA 225 km
121.Arrieta Prz de Mendiola, Ismael
122.Diez Usabiaga, Rafael
123.Vicente Ugalde, Imanol

ESTREMERA (MADRID VII) - 520 km
124.Gonzalez Gonzalez, Jon
125.Imaz Munduate, Iñaki
126.Otaño Labaka, Juan Ignacio
127.Alkorta Arrizabalaga, Urtza
128.Jacinto Garcia, Sonia

FONCALENT (Alacant I) - 760 km
129.Badillo Borde, Irkus
130.Lujanbio Galparsoro, Xabier
131.Mujika Zubiarrain, Garikoitz
132.Txokarro Zoko, Jorge
133.Uranga Salbide, Patxi
134.Coello Onaindia, Aitziber
135.Gallastegi Sodupe, Lexuri
136.Lasagabaster Anza, Olatz

GRANADA (Albolote) - 870 km
137.Agote Cillero, Arkaitz
138.Aizpuru Giraldo, Eneko
139.Apaolaza Sancho, Iban
140.Barrios Martin, Jose Luis
141.Beaumont Etxebarria, Iñaki
142.Bilbao Solaetxe, Unai
143.Coto Etxeandia, Egoitz
144.Legaz Irureta, Armando
145.Lopez de Okariz, Unai
146.Miner Villanueva, Imanol
147.Olarra Guridi, Juan Antonio
148.Rodriguez Lopez, Asier
149.Ugarte Lpez de Arkaute, Diego
150.Delgado Iriondo, Agurtzane
151.Mujika Goñi, Ainhoa

HERRERA DE LA MANCHA - 620 km
152.Aranburu Muguruza, Xabier
153.Armendariz Izagirre, Iñaki
154.Askasibar Garitano, Mikel
155.Balerdi ibarguren, Xabier
156.Erostegi Bidaguren, Joseba (1)
157.Gorostiaga Gonzalez, Pablo
158.Hidalgo Lertxundi, Aimar
159.Lopez Gomez, Jon
160.Marcos Alvarez, Faustino
161.Ruiz Jaso, Zigor
162.San Epifanio San Pedro, Felipe
163.San Pedro Blanco, Jon Mirena

HUELVA II - 1.000 km
164.Arginzoniz Zubiaurre, Aritz
165.Balerdi Iturralde, Juan Carlos
166.Besance Zugasti, Juan Carlos
167.Franco Martinez, Bittor
168.Garcia Gaztelu, Xabier
169.Garcia Jodra, Fernando
170.Lasa Mendiaraz, Sebastian
171.Lopez Anta, Angel
172.Maurtua Eguren, Aitzol
173.Olabarrieta Colorado, Iker
174.Ruiz Romero, Patxi
175.Zelarain Errazti, Julen
176.Bengoa Ziarsolo, Nerea
177.Gallastegi Sodupe,Irantzu
178.Txurruka Madinabeitia, Lurdes

JAEN II - 780 km
179.Fresnedo Gerrikabeitia, Aitor
180.Garcia Aliaga, Aitor
181.Goienetxe Alonso, Iñaki
182.Sanpedro Larrañaga, Premin
183.SarasolaYarzabal, Mattin
184.Usandizaga Galarraga, Xabin
185.Zapirain Romano, Iñigo
186.Bakedano Maidagan, Oihane
187.Ernaga Esnoz, Joxepa

LOGROÑO - 190 km
188.Aragon Iroz, Santiago
189.De Ibero Arteaga, Ekaitz
190.Etxaburu Markuerkiaga, Eneko
191.Otegi Mondragon, Arnaldo
192.Rodriguez Torres, Arkaitz
193.Alonso Curieses, Anuntzi
194.Saez de la Cuesta, Alicia

MANSILLA (Leon) - 360 km
195.Araguas Jusue, Iker
196.Franco Gonzalez, Aitor
197.Gonzalez Endemaño, Jorge
198.Korta Carrion, Mikel
199.Landaberea Torremotxa, Arkaitz
200.Murga Luzuriaga, Francisco
201.Murga Luzuriaga, Isidro
202.Comes Arranbillet, Olga

MONTERROSO (Lugo) - 640 km
203.Aiensa Laborda, Ibai
204.Aiensa Laborda, Mikel
205.Ibarra Izurieta, Bigarren
206.Lejarzegi Olabarrieta,Endika
207.Zubizarreta Balboa, Kepa

MURCIA I - 830 km
2208.Martinez Arkarazo, Gorka
209.Martinez del Campo, Oier
210.Novoa Arroniz, Jose Mari
211.Ramada Estevez, Fco Jose
212.Segurola Beobide, Joseba
213.Tome Queiruga, Ventura

MURCIA II - 830 km
214.Andueza Antxia, Oier
215.Arietaleaniz Telleria, Iñaki
216.Arkauz Arana, Josu
217.Atristain Gorosabel, Javier
218.Cadenas Lorente, Oskar
219.Izpura Garcia, Mikel
220.Labeaga Garcia, Urko
221.Sagarzazu Gomez, Kandido
222.Troitiño Ciria, Jon
223.Mardaras Orueta, Oihana

NAVALCARNERO - (MADRID IV) - 480 km
224.Alberdi Casanova, Egoi
225.Iparragirre Burgoa, Ibon
226.Lopez de la Calle Uribarri, Egoitz

OCAÑA I - 520 km
227.Esnaola Dorronsoro, Aitor
228.Garcia Arrieta, Garikoitz
229.Gomez Larrañaga, Aratz
230.Herrador Pouso, Juan Carlos
231.Otegi Unanue, Mikel

OCAÑA II - 520 km
232.Galarraga Godoi, Eneko
233.Garcia Mijangos, Jose
234.Gisasola Olaeta, Arnaltz
235.Lopez Gonzalez, Jesus Maria
236.Santesteban Goikoetxea, Iñaki
237.Trenor Dicenta, Karlos

PUERTO I - 1.050 km
238.Almaraz Larrañaga, Agustin
239.Atxurra Egurrola, Julen
240.Castro Sarriegi, Alfonso
241.Elejalde Tapia, Fernando
242.Guridi Lasa, Iñigo
243.Gurtubai Sanchez, Sebastian
244.Gutierrez Carrillo, Iñigo (7)
245.Lauzirika Oribe, Karmelo
246.Lerin Sanchez, Jose Angel
247.Orbe Sevillano, Zigor
248.Ordoñez Fernandez, Josu
249.Saez Arrieta, Arkaitz
250.Urretabizkaia Saukillo, Jon
251.Zabalo Beitia, Xabier
252.Zerain Alvarado, Jokin
253.Zubiaurre Agirre, Jon

26h i l a b e t e k a r i a  2 0 1 4 k o  a p i r i l a



27h i l a b e t e k a r i a  2 0 1 4 k o  a p i r i l a

PUERTO III - 1.050 km
254.Agirrebarrena Beldarrain, Aitor
255.Alegria Loinaz, Xabier
256.Barreras Diaz, Oskar
257.Beobide Arza, Ibai
258.Bilbao Goikoetxea, Iñaki
259.Castro Zabaleta, Manex
260.Cotano Sinde, Aitor
261.Dorronsoro Malaxetxebarria, J.M
262.Enbeita Ortuondo, Joseba
263.Etxeberrria Garaikoetxea, J Mari
264.Gramont, David
265.Matanzas Gorostizaga, Jose Mª
266.Parot Navarro, Unai
267.Pastor Alonso, Daniel
268.Rey Urmeneta, Xabier
269.Zulueta Amutxastegi, Arantza

SEGOVIA - 410 km
270.Enparantza Agirre, Jon

SEVILLA II - 910 km
271.Agirre Bernadal, Iker
272.Agirre Odriozola, Jabi
273.Agirresarobe Pagola, Gurutz
274.Arakama Mendia, Iñaki
275.Arriaga Arruabarrena, Rufino
276.Arzalluz Goñi, Asier
277.Etxabarri Garro, Juan Mª
278.Etxeberria Goikoetxea, Garikoitz
279.Goikoetxea Garralda, Jesus
280.Lebrero Panizo, Roberto
281.Vallejo Franco, Iñigo

SORIA - 270 km
282.Arretxe Salbide, Mikel
283.Etxeberria Arbelaitz, Jose Antonio
284.Rodriguez Mallabiarrena, Josu
285.Sagardoi Lana, Xabier

SOTO DEL REAL (MADRID V) - 410 km
286.Aginagalde Ugartemendia, Beñat
287.Ayestaran Legorburu, J Lorenzo
288.Lerin Sanchez, Iñaki
289.Narvaez Goñi, Juan Jesus
290.Alberdi Uranga, Itziar
291.Garcia Montero, Ainoa
292.Orkolaga Etxaniz, Aintzane
293.Sagarminaga Abad, Aitziber

TERUEL - 450 km
294.Ormazabal Lizeaga, Asier
295.Peña Balantzategi, Ibai

TOPAS (Salamanca) - 440 km
296.Askasibar Barrutia, Vicente
297.Astorkizaga Arriaga, Gaizka (2)
298.Crespo Ortega, Jon
299.Etxeandia Meabe, Jose Miguel
300.Etxeberria Martin, Iñaki
301.Hernandez Sistiaga, Unai
302.Inziarte Gallardo, Juan Manuel
303.Lupiañez Mintegi, Gorka
304.Samaniego Curiel, Ekaitz
305.Ugarte Villar, Xabier
306.Arriaga Martinez, Josune
307.Eskisabel Barandiaran, Anitz
308.Linazasoro Lopez, Maitane

VALENCIA II (Picassent) - 540 km
KONDENATUAK 
309.Agirre Garcia, Harriet
310.Azkona Dominguez, Ibai
311.Esnal, Juan
312.Mujika Dorronsoro, Juan Mari
313.Saenz Olarra, Balbino
314.Velasco Armendariz, Alex
315.Zubiaga Bravo, Manex

VALENCIA III (Picassent) - 540 km
PREBENTIBOAK
316.Azurmendi Peñagarikano, Mikel
317.Badiola Lasarte, Asier
318.Camacho Elizondo, Jose
319.Galarza Quirce, Luis Angel
320.Mardones Esteban, Asier
321.Merino Bilbao, Guillermo
322.Salegi Garcia, Oroitz
323.Subijana Izquierdo, Juan Carlos
324.Balda Arruti, Josune
325.Barbarin Iurrebaso, Ainhoa
326.Pedrosa Barrenetxea, Maite
327.ArmendarizG.Langarika,Lierni +
umea
328.Jauregi Amundarain,Oskarbi +
umea
329.Mendizabal Mujika, Idoia
330.Oña Ispizua, Josune + umea
331.Otaegi Tena, Nahikari + umea

VALLADOLID (Villanubla) - 340 km
332.Amaro Lopez, Gotzon
333.Antza Illarreta, Arkaitz
334.Fernandez Arratibel, Adur
335.Fernandez Bernales, Julen
336.Galarraga Arrona, Jose Antonio
337.Sebastian Iriarte, Alfontso
338.Zubiaga Lazkano, Xeber
339.Zabaleta Telleria, Miren

VILLABONA (Asturias) - 440 km
340.Bustindui Urresola, Alexander
341.Etxaniz Alkorta, Sebas
342.Gañan Ramiro, Gaizka
343.Intxauspe Bergara, Manuel
344.Lopez de Abetxuko Liki., Jose R.
345.Oiartzabal Ubierna, Anartz
346.Sadaba Merino, Javier
347.Gorrotxategi Vazquez, Axun

VILLENA (Alacant II) - 720 km
348.Aranburu Sudupe, Gotzon
349.Arregi Erostarbe, Joseba
350.Arrozpide Sarasola, Santiago
351.Berasategi Eskudero, Ismael
352.Goikoetxea Basabe, Arkaitz
353.Goitia Abadia, Oier
354.Iglesias Chouza, Juan Carlos
355.Olano Olano, Juan Maria
356.Tximeno Inza, Xabier
357.Beloki Resa, Elena
358.Lizarraga Merino, Maria
359.Zuazo Aurrekoetxea, Maialen

ZUERA (Zaragoza) - 300 km
360.Agirre Lete,Juan Luis
361.Bilbao Beaskoetxea, Iñaki
362.Bilbao Gaubeka, Iñaki
363.Egibar Mitxelena, Mikel
364.Etxeberria Sagarzazu, Kepa
365.Garces Beitia, Iñaki
366.Garcia Razkin, Sergio
367.Iparragirre Arretxea, Imanol
368.Legina Aurre, Kepa
369.Martinez de Osaba Arregi, Igor
370.Mujika Garmendia, Francisco
371.Uribarri Benito, Asier
372.Zabaleta Elosegi, Jose Jabier



ARLES - 750 km
1.Aspiazu Rubina, Garikoitz (280)
2.Lopez de Bergara Astola, Iñaki (238)

BAPAUME - 1080 km
3.Aramendi Jaunarena, Alaitz (5 912)
4.Garmendia Marin, Oihana (5 913)

BEZIERS - 523 km
5.Arruabarrena Carlos, Jabi (5 363)
6.Mujika Andonegi, Ander (5 364)

BOIS D’ARCY - 930 km
7.Garitagoitia Salegi, Iurgi (77 213)
8.Iriondo Yarza, Aitzol (82 595)
9.Lariz Bustindui, Andoni (82 226)
10.Oa Pujol, Oier (80 599)

BORDEAUX-GRADIGNAN - 330 km
11.Agirregabiria del Barrio, Arkaitz (71 587)
12.Errasti Goiti, Zuhaitz (71 286)

CLAIRVAUX - 1.050 km
13.Bengoa Lpz de Armentia, Asier (10 718)
14.Eskisabel Urtuzaga, Peio (10 530)
15.Oiarzabal Txapartegi, Asier (10 420)

FLEURY MEROGIS - 930 km
16.Elizaran Aguilar, Aitor (376 473K D1)
17.Etxaburu Artetxe, Aitzol (399 918-U D2)
18.Goieaskoetxea Arronategi, ibon (401 847 D2)
19.Goikoetxea Gabirondo, Andoni (403 192 C
D3)
20.Iturbide Otxoteko, Joseba (398 855 D3)
21.Larretxea Mendiola, Joanes (376 298 V D1 )
22.Mendinueta Mintegi, Iurgi (382 026 W D2)
23.Oses Carrasco, Jose Javier (396 380 Y D3)
24.Salaberria Sansinea, Jon (366 076 J D2)
25.Suberbiola Zumalde, Igor (366 075 H D1)
26.Bernadó Bonada, Marina (405 569 M)
27.Cornago Arnaez, Galder (359 557 Y 6E)
28.Eizagirre Zubiaurre, Ekhiñe (404 834 N)
29.Ozaeta Mendikute, Ainhoa (366 074 G 6E)
30.Plaza Fernandez, Itziar (374 574 W)
31.Sanchez Iturregi, Saioa (406 201 YY)

FRESNES - 930 km
32.Curto Lopez, Saul (965 476)
33.Errazkin Telleria, Ugaitz (963 651)
34.Ezeiza Aierra, Asier (938 938)
35.Ibarguren Sarasola, Oier (967 500)
36.Iruretagoiena Lanz, Luis (933 266)
37.Matxain Beraza, Alberto (945 144 D1)
38.Beyrie, Lorentxa (954 917)
39.Moreno Martinez, Itziar (969 134)

LA SANTE - 930 km
40.Aduna Vallinas, Raul (297 399)
41.Sirvent Auzmendi, Ekaitz (290 744)
42.Urbieta Alkorta, Josu (293 719)
43.Varea Etxebarria, Montxo Arkaitz (297 037)

LANNEMEZAN - 330 km
44.Agerre, Didier (1 993)
45.Aranburu, Frederic (1 594)
46.Esparza Luri, Iñaki (2 199)
47.Fernandez Iradi, Ibon (2 226)
48.Lete Alberdi, Jose Ramon (2 196)
49.Segurola Kerejeta, Joseba (2 387)

LIANCOURT - 1.000 km
50.Etxeberria Oiarbide, Jon (8 739)
51.Oroz Torrea, Mikel (9 861)
52.Saez de Jauregi Ortigosa, Iban (7 188)

LYON CORBAS -900 km
53.Aranburu Sagarminaga, Xabier (10 954)
54.Labaka Larrea, Urko (5 213)
55.Zobaran Arriola, Alejandro (5 216)
56.Lozano Miranda, Jone (5 331)
57.Uruburu Zabaleta, Eider (11 157)

MEAUX-CHAUCONIN-NEUFMONTIERS - 970
58.Gomez Mielgo, Oier (13 238)
59.Gurrutxaga Gogorza, Oroitz (10 984)
60.Uriarte Lopez de Vicuña, Igor (12 084)

MOULINS-YZEURE - 800 km
61.Abaunza Martinez, Javier (14 610)
62.Aranibar Almandoz, Joseba (14 098)

MURET CD - 430 km
63.Parot Navarro, Ion (9 680)
64.Zeberio Aierbe, Jose (10 942)

MURET SEYSSES - 430 km
65.Mujika Andonegi, Julen (22 163)
66.Rivero Campo, Ruben (22 981)

NANTERRE - 930 km
67.Barandalla Goñi, Oihan (38 872)
68.Borrero Toribio, Asier (33 719)
69.Martitegi Lizaso, Jurdan

OSNY - 970 km
70.Etxeberria Aierdi, Urtzi (53 117)
71.Fernandez Aspurz, Joseba (52 295)
72.Gutierrez Elordui, Borja (52 293)
73.Mendizabal Elezkano, Julen (53 662)
74.Sancho Marco, Iñigo (52 294)

POITIERS VIVONNE - 550 km
75.Ardanaz Armendariz, Oier (3 045)
76.Zarrabeitia Salterain, Eneko (1 964)
77. Aranalde Ijurko, Maite (851)
78.Lesaka Arguelles, Izaskun (2 817)

POISSY - 950 km
79.Garate Galarza, Enrique (11 807)
80.Otxoantesana Badiola, Jon Aingeru (11 765)
81.Vicario Setien, Gregorio (11 498)

REAU SUD FRANCILIEN - 930 km
82.Albisu Iriarte, Mikel ( 3 002)
83.Karrera Sarobe, Mikel (3 358)
84.Lopez de Lacalle Gauna, Alberto (2 090)
85.Chivite Berango, Mercedes (3 997)
86.Iparragirre Genetxea, Marixol (3 001)

RENNES - 800 km
87.Alberdi Zubierrementeria, Ane Miren (6 994)
88.Areitio Azpiri, Alaitz (7 992)
89.Gimon, Lorentxa (7 228)
90.Lopez Resina, Maria Dolores (7 075)

ROANNE - 850 km
91.Zaldua Iriberri, Miren Itxaso (930)

SAINT MARTIN DE RE - 550 km
92.Esnal, Jakes (14 207)
93.Martinez Bergara, Fermin (14 461)
94.Merodio Larraona, Zigor (14 716)
95.Rubenach Roiz, Jon (14 494)

SAINT MAUR - 680 km
96.Bienzobas Arretxe, Jon (4 637)
97.Elizegi Erbiti, Iñigo ( 4 403)
98.Garro Perez, Zigor (4 676)
99.Ilundain Iriarte, Alberto (4 262)
100.Maiza Artola, Juan Cruz (4 635)
101.Palacios Aldai, Gorka (4 740)

TARASCON - 750 km
102.Akarregi Casas, Alexander (11 016 Z)

VILLEPINTE - 950 km
103.Arkauz Zubillaga, Kepa (30 814)
104.Dominguez Atxalandabaso, Iñaki (28 783)

Fuentes Villota, Raul

Zengotitabengoa Fernandez, Andoni

Vila Mitxelena, Fermin
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FRANTZIAR ESTATUA : 104

SEI KONDERRIAK : BELFAST

PORTUGAL : MONSANTO - LISBOA

INGALATERRA : Long Martin



gaixotasun larriak dituzten presoak
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Jesus Mª MARTIN HERNANDO (Basauri) : Zaballa. 1960. urtean jaioa. 2002an
atxilotua. Nahasmen eskizo-afektiboa delirio osagarriarekin. BAKARTUA. 

Josetxo ARIZKUREN RUIZ (Iruñea) : A Lama (A Coruña). 1958an jaioa. 1999an
atxilotua. Kardiopatia iskemiko larria. Kateterismoa: Stent hodi batean.

Jose Ramon LOPEZ DE ABETXUKO LIKINIANO (Gasteiz): Villabona (Astu-
rias). 1949an jaioa. 1989an atxilotua. Bradikardia sintomatikoa. Fibrilazio auri-
kularra, Prostatako adenoma.

Inmaculada BERRIOZABAL BERNAS (Zegama/Elorrio): A Lama (Pontevedra).
1951ean jaioa. 2009an atxilotua. Psoriasi artropatia, Diabetesa (DM-II), Diabe-
tes oina, hipertentsioa, azkazaletako psoriasia, Asma bronkiala, belaunetako
protesia.

Gari ARRUARTE SANTA CRUZ (Hernani): Almeria. 1980an jaioa. 2003an atxi-
lotua. Espondilitisa.

Iñaki ETXEBERRIA MARTIN (Iruñea). Topas (Salamanca). 1964ean jaioa.
1996an atxilotua. Eboluzio luzeko Miopia Magnoa. Eskuineko begiko erretina
hemorragia, Ikusmen zorroztasunaren galera, ezkerreko begiko afaquia.

Aitzol GOGORZA OTAEGI (Orereta) - Basauri. 1975ean jaioa. 1999an atxilotua.
Obsesio Konpultsio Nahastea. BAKARTUA. 

Jose Miguel ETXEANDIA MEABE (Larrabetzu) - Topas (Salamanca).1960an
jaioa. 2003an atxilotua. Nahaste obsesibo konpultsiboa, Hepatitis C.

Ibon FERNANDEZ IRADI (Hernani) – Lannemezan (Frantziar estatua). 1971ean
jaioa. 2003an atxilotua. Esklerosi anizkoitza.

Ventura TOMÉ QUEIRUGA (Tafalla) – Murcia I. 1953an jaioa. 2011n atxilotua.
Prostatako adenomakartzinoma.

Ibon IPARRAGIRRE BURGOA (Ondarroa) - Basauri. 1973an jaioa. 2010ean
atxilotua. IHESa C estadioan, Orbana burmuineko ezker lobuloan, ikusmen ga-
lera eta beste funtzio kognitibo batzuen kaltea ekartzen dituena. BAKARTUA.

Espetxeratze arindua

II. eranskina

1. Juan Pablo Dieguez Lopez
2. Jose Luis Elkoro Unamuno
3. Jose Ramon Foruria Zubialde
4. Mikel Gil Cervera

5. Belen Gonzalez Peñalva
6. Milagros Ioldi Mujika
7. Juan Jose Rego Vidal
8. Uribetxebarria Bolinaga Josu


